
R  O  Z  P  I  S 

 

Mistrovství Moravskoslezského kraje  

3. závod jarního žebříčku Moravskoslezského kraje a veřejný 

závod v orientačním běhu – krátká trať 

 
 
Datum konání : neděle 27. března 2022 
 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů  
 

Pořádající subjekt:      TJ Opava, z.s. - oddíl orientačního běhu 
 

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným                        
pořadím kontrol s pevným pořadím kontrol,  

                                      rankingový závod s koeficientem 1,00 
 

Centrum:        Nový Dvůr u Opavy (49.9323889N, 17.7700700E) 
 

 Kategorie: H12, H14, H16, H18, H20, H21,H35, H45, H55, H65, H70 

 D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65 

 Ostatní kategorie: 

 H10N, H10, D10N, D10, HDR, P 

Časy vítězů dle bodu 7.8 soutěžního řádu MSKS OS 
 

Ředitel závodu: Eva Kociánová 
Stavitel tratí:  Pavel Rychlý R3 

Hlavní rozhodčí: Jiří Sýkora R3 
 

Přihlášky: Do pondělí 21. března 2022 23:59  
  výhradně přes přihlašovací systém ORIS. 
                                    Přihlášky a změny po termínu za dvojnásobné startovné dle 

možností pořadatele. Dodatečné přihlášky a zahraniční závodníci  
mohou na e-mail : milan.bincik@gmail.com 

  

Vklad:                          DH10 -12, DH10N, HDR                      70,- Kč 
                                    ostatní kategorie                                120,- Kč 
                      půjčovné za 1 čip                                 50,- Kč  

                    za ztrátu půjčeného čipu                     700,- Kč 

 

Způsob úhrady: Na účet TJ Opava, č.účtu: 235532730/0300, variabilní symbol 
uvádějte ve tvaru 27XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle 
adresáře ČSOB. 

 

Prezentace:  v centru závodu 9 – 10 hodin  
 

Vzdálenosti: parkování – místo prezentace        0 m 

 shromaždiště - start             do 1000 m 

 cíl – shromaždiště                do 1000 m  



 

Terén: mírně zvlněný, hustá síť cest, různě průběžná vegetace 
 

Mapa: Nový Dvůr 2022, 1:10000, E 2, stav jaro 2022, dle ISSOM 2017-2, 
autor mapy Jiří Sýkora, formát A4,vodovzdorně upravena.                                                              

 

Start  00: 1030 hodin, intervalový 
 

Způsob ražení: elektronický – SportIdent, bude nastaven v kontaktním režimu 
 

Protesty:              lze podávat osobně podle Pravidel OB čl.25.1 k rukám hlavního 
rozhodčího vklad 100,- Kč, písemně doložené v termínu podle 
Pravidel OB čl.25.2 poštou na adresu:Jiří Sýkora, Tolstého 16, 
Opava 746 01     

 

Parkování: Pouze na vyhrazeném parkovišti. Respektujte pokyny pořadatelů. 

Parkování v místě shromaždiště za poplatek auto 50,- Kč, bus 
150,- Kč.  

 

Informace: http://www.orientacnibeh.opava.cz 
 Eva Kociánová, evakocian@seznam.cz  

 telefon : 728835460 
 

Předpis:                      závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu MSKS OS, 
                     Prováděcích předpisů MSKS OS k soutěžím pro rok 2022 
           
Upozornění:                Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.  
                                   Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 

zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v 
podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému 
ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).  

 V průběhu závodů budou pořizovány zpravodajské fotografie, 
sloužící k informování veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s 
§89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. V případě, že 
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím fotografovi.  

  
  

                                              
 

                             
Rozpis byl schválen SK MSKS OS dne 4. 3. 2022 

http://www.orientacnibeh.opava.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/

